
Handleiding Disc-Benders 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Materiaaldiktes 

Koper/ Zink/ Aluminium tot  1,00 mm 
Plaatstaal (verzinkt)  tot  0,75 mm 
RVS     tot 0,50 mm 

 

    Werkbereik 

Min. zethoogte   ca. 8 mm 
Max. zethoogte   tot  40 mm 
 

Data kan materiaalafhankelijk afwijken. Max. zethoogte is afhankelijk van de radius. 

Wevers BV 
Gronausestraat 150 
NL-7533 BR Enschede 

Tel.:  +31-(0)53-4316041 
Fax:  +49-(0)53-4305905 
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Art.nr.: Zetten van 90º- 180º  Zethoogte kg 

91541 Disc-Bender DB 41 (enkel) ca. 8 – 40 mm 0,9 

91542-1 Duo-Disc-Bender DB 42  ca. 8 – 40 mm 2,6 

91541S2 Disc-Bender DB 41 S2 (enkel) ca. 8 – 40 mm 1,0 

91542-1S2 Duo-Disc-Bender DB 42 S2  ca. 8 – 40 mm 2,7 

91547-1 Adapter voor het verbinden van twee DB 41 0,8 

91547-1S2 Adapter voor het verbinden van twee DB 41 S2 0,8 

Voor gebruik van gereedschappen 
beslist handleiding lezen 

Altijd beschermende handschoenen dragen 
 

Ter vorkoming van roestvorming alle lagers 
droog houden en regelmatig vetten 

Enkele Bender: 

Dubbele Bender: 

 DB 41       DB 41 S2 

 DB 42       DB 42 S2 



 

Werkwijze: 
 

•  Omdat voorafgaand geen instellen nodig is kunt u de Disc-Bender direct op de 90° 
 hoek plaatsen. 

 

 

 

 

•  De ruime afstand tussen schijf en geleidekogellager maakt het makkelijk de bender te 
 plaatsen. 

•  Nu de Bender meerdere malen voor en terug door het materiaal bewegen en daarbij 
 iets naar beneden buigen tot de gewenste hoek (max. 180°) is bereikt.      

 

 

 

 

 

                                            

Tip:   Bender compleet tot het eind van het werkstuk doortrekken en weer helemaal terug 
 naar  het uitgangspunt om het beste resultaat te behalen. 

Informatie betreffend model S2: 

DB 41 S2 met zwenkrol is speciaal ontworpen voor het gemakkelijke plaatsen in moeilijk  
toegangkelijke werkstukken. Door het drukken van de zwarte knop wordt het  
vergrendelings mechanisme ontgrendeld, opnieuw ingedrukt wordt deze weer vergrendeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upgrade uw enkele Disc-Bender naar een Duo-Disc-Bender:  

Verbind twee enkele benders door middel van een adapter en u krijgt een  
Duo-Disc-Bender. Dit maakt het bijzonder makkelijk lange en rechte stukken  
om te zetten. Wilt u daarna weer korte en licht gebogen stukken bewerken?  
Gewoon adapter afschroeven en met 2 enkele Disc-Benders verder werken. 

# 91547-1: Adapter voor het verbinden van twee Disc-Bender DB 41  
# 91547-1S2: Adapter voor het verbinden van twee Disc-Bender DB 41 S2  

 

Push to lock 

& unlock 
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